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املقـــدمة

ــادة  ــة، وإع ــات املهني ــيخ األخالقي ــرة يف ترس ــة كبي ــلوكية أهمي ــات الس ــب املدون تكتس

االعتبــار للوظيفــة العامــة، وإعــادة ثقــة املواطنيــن بهــا، ومكافحــة الفســاد املالــي واإلداري، 

واالنفــالت والتســيب الوظيفــي، ومعالجــة االختــالالت والرتابــة املكتبيــة، والقضــاء ىلع 

ــة. ــات الحكومي ــة يف املؤسس ــة القاتل البيروقراطي

ــك الحوثــي«  ــورة الســيد »عبداملل ــد الث ويف هــذا الســياق يمكــن فهــم أهميــة دعــوة قائ

ــب أن  ــؤوليات يجي ــي: »املس ــؤولية االجتماع ــط املس ــلوكية لضب ــات ُس ــود مدون ــرورة وج لض

ُتضبــط بمدونــات ســلوكية وجانــب رقابــي يســاعد ىلع تقــوى اهلل ســبحانه وتعالــى وتفعيــل 

ــزم املــؤدي مســؤولياته  ــن امُلحســن وامُلســيئ، وامللت ــق بي ــواب والعقــاب، والتفري ــدأ الث مب

ــه«. ىلع نحــوٍ صحيــح وامُلفــرط، أو الخائــن يف أداء مســؤولياته وأعمال

مسئولية أخالقية ومجتمعية :

ــة  ــي بمثاب ــة، وه ــؤولية االجتماعي ــز املس ــر يف تعزي ــة دور كبي ــات املهني ــب األخالقي تلع

ــبب  ــتمراريتها، لس ــيرها واس ــان س ــدول، وضم ــات وال ــم واملجتمع ــظ األم ــاة لحف ــوق النج ط

ــن  ــة م ــالق الفاضل ــا باألخ ــدى التزامه ــا بم ــات وازدهاره ــدم املجتمع ــاط تق ــو ارتب ــيط ه بس

ــه. عدم

ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــا صل ــف ونبين ــا الحني ــا إليهــا دينن ــي دع ــن األساســيات الت واالخــالق م

وســلم، يقــول اهلل تعالــى يف اآليــة الرابعــة مــن ســورة القلــم: »وإنــك لعلــى ُخلــٍق عظيــم«، 

ويقــول رســولنا األكــرم صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم »إنمــا ُبعثــت ألتمم مــكارم األخــالق«، ويف 

هــذا تأكيــد جلــي وواضــح ىلع أهميــة األخــالق يف ضبــط الســلوك اإلنســاني واملعامــالت 

بيــن بنــي اإلنســان.

وإذا غابــت األخــالق أصبــح املجتمــع يســير وفــق قانــون »الغــاب«، وســاده التوحش والتســلُّط 

والفوضــى واألنــا الهادمــة، وضاعــت حقــوق املســتضعفين، وانهــارت الدول.
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ــذا  ــص ه ــالية، ويخت ــانية الرس ــخصية اإلنس ــاء الش ــل بن ــن عوام ــم م ــل مه ــالق عام واألخ

الجانــب بمنظومــة مترابطــة مــن القيــم وامُلثــل والعــادات واألعــراف واملعاييــر، تســاعد يف 

الوصــول بالــذات اإلنســانية الــى الحالــة »الســوية«، ونقصــد بذلــك »مــدى اتســاق الســلوك مــع 

ــر األخالقيــة يف املجتمــع وقواعــد الســلوك الســائدة فيــه«. املعايي

 وهــذا يضعنــا أمــام مــا ُيســمى بـ«املســؤولية االجتماعيــة«، ونعنــي بهــا: »مســؤولية الفــرد 

الذاتيــة عــن الجماعــة أمام نفســه، وأمــام الجماعــة، وأمــام اهلل، والشــعور بالواجــب االجتماعي، 

لــه والقيــام بــه«، وســنحاول الحديــث عــن هــذه امُلفــردة يف ســياق هــذه  والقــدرة ىلع تحمُّ

القــراءة الســريعة للمدونــة الرتباطهــا الوثيــق بهــا.

ــدم  ــبب ع ــة«، بس ــؤولية االجتماعي ــز »املس ــة تعزي ــرض عملي ــرة تعت ــكلة كبي ــاك مش وهن

توافــر »قواعــد ُمحــددة« ُتوجــه ســلوك املوظــف العــام، وتضمــن معاملتــه للمســتفيدين مــن 

الخدمــات امُلقدمــة مــن الجهــة التــي يعمــل بهــا ىلع مبــدأ أخالقيــات املهنــة، واملســاواة 

بيــن الجميــع.

وهــذا يجعــل مــن هامــش مرونــة املوظــف الحكومــي يف التعامــل مــع املواطنيــن واســع 

ــي واإلداري والرشــوة واالختــالس واملحســوبية  ــادة احتمــاالت الفســاد املال ــي زي جــدًا، وبالتال

وتغــول الشــللية واســتغالل الوظيفــة العامــة لخدمــة املصالــح الشــخصية، خاصــة وأن 

املوظــف ال يتــم تدريبــه أو تثقيفــه ىلع تقديــم الخدمــات العامــة بــروح عاليــة مــن النزاهــة 

ــن. ــن املواطني واملســاومة بي

ــادة  ــة، وإع ــات املهني ــيخ األخالقي ــلوكية يف ترس ــات الس ــة املدون ــي أهمي ــا تأت ــن هن م

االعتبــار للوظيفــة العامــة، وإعــادة ثقــة املواطنيــن بهــا، ومكافحــة الفســاد املالــي واإلداري، 

واالنفــالت والتســيب الوظيفــي، ومعالجــة االختــالالت والرتابــة املكتبيــة، والقضــاء ىلع 

ــة. ــات الحكومي ــة يف املؤسس ــة القاتل البيروقراطي

ــك الحوثــي«  ــورة الســيد »عبداملل ــد الث ويف هــذا الســياق يمكــن فهــم أهميــة دعــوة قائ

ــب أن  ــؤوليات يج ــي: »املس ــؤولية االجتماع ــط املس ــلوكية لضب ــات ُس ــود مدون ــرورة وج لض

ُتضبــط بمدونــات ســلوكية وجانــب رقابــي يســاعد ىلع تقــوى اهلل ســبحانه وتعالــى وتفعيــل 

ــزم املــؤدي مســؤولياته  ــن امُلحســن وامُلســيئ، وامللت ــق بي ــواب والعقــاب، والتفري ــدأ الث مب

ــه«. ــن يف أداء مســؤولياته وأعمال ــح وامُلفــّرط، أوالخائ ىلع نحــوٍ صحي

والغايــة الســامية مــن ذلــك اســتكمال البنــاء املؤسســي وبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة التي 
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دعــت إليهــا الرؤيــة الوطنيــة، وجعــل جبهــة البنــاء الداخلــي تســير يف خــط مــوازي للجبهــة 

ــل  ــن الداخ ــة بتحصي ــزة والكرام ــات الع ــن يف جبه ــارات املجاهدي ــز انتص ــكرية، وتعزي العس

مؤسســات وأفــراد، مــن عوامــل االختراقــات الخارجيــة، واالختــالالت الداخليــة. 

وتعمــل الكثيــر مــن الــدول العربيــة بهــذه املدونــات، منهــا األردن ومصــر والجزائــر والكويــت 

ــرة واملنظمــات األمميــة والشــركات  ــدول العامليــة الكبي ــة مــن ال ــن، ..، وقائمــة طويل والبحري

التجاريــة العابــرة للقــارات، إذن فهــي ليســت مــن ابتــكارات »حكومــة اإلنقــاذ« كــي يستشــيط 

ــم تخــِن  ــح العــام، وإن ل ــل هــي لخدمــة الصال ــا، وليســت موجهــة ضــد أحــد، ب البعــض غضب

الذاكــرة فقــد ســبق للخدمــة املدنيــة قبــل أحــداث م2010 إصــدار ُكتيــب تضمــن قائمــة مــن 

ــه ىلع  ــام وتوزيع ــف الع ــل املوظ ــة بعم ــة الخاص ــط القانوني ــات والضواب ــوق والواجب الحق

ــاٍط بســيطة  ــه ســوى يف نق ــة عن ــة الحالي ــف املدون ــه، وال تختل ــة يف حين موظفــي الدول

فرضتهــا ضــرورة املرحلــة ومــا تتعــرض لــه اليمــن مــن عــدوان »ســعودي - إماراتــي« آثــم.

املكونات واملضامين:

ــد  ــات قائ ــة لتوجيه ــاء وترجم ــي األىلع بصنع ــس السياس ــلطة املجل ــاذ وس ــة اإلنق حكوم

ــة  ــي األىلع والحكوم ــس السياس ــاء املجل ــور رؤس ــر 2022 بحض ــنت يف 7 نوفمب ــورة دش الث

والبرملــان والشــورى ومجلــس القضــاء األىلع »مدّونــة الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات العمــل 

ــة،  ــة اإللزامي ــب الصف ــذ، وتكتس ــز التنفي ــك حي ــل بذل ــة«، لتدخ ــة العام ــدات الخدم يف وح

ــه،  ــام يف أداء مهام ــف الع ــا املوظ ــدي به ــة يهت ــا، وبوصل ــدًا وضابط ــاًل وُمرش ــون دلي ولتك

ــامل. ــالح اإلداري الش ــاًل لإلص ومدخ

ــداف  ــمية واأله ــن التس ــن يف األول ع ــدث امُلقن ــواب، تح ــتة أب ــن س ــة م ــون املدون تتك

ــن  ــث ع ــي الحدي ــمل الثان ــق، وش ــات التطبي ــاس وضمان ــرات القي ــي وُمؤش ــار املرجع واإلط

املبــادئ والقيــم والعوامــل امُلســاعدة يف أداء املســؤولية العامــة، والثالــث عــن املســؤوليات 

ــال  ــات واالتص ــا املعلوم ــات وتكنولوجي ــع البيان ــل م ــط التعام ــن ضواب ــع ع ــات، والراب والواجب

ــز  ــط تعزي ــن ضواب ــث ع ــس بالحدي ــص الخام ــي، واخت ــل االجتماع ــائل التواص ــالم ووس واإلع

النزاهــة ومكافحــة الفســاد والتعامــل مــع املــال العــام واملؤسســات العامــة والشــكاوى 
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ــي. ــاألداء الوظيف ــة ب ــة املتعلق ــكام العام ــادس األح ــن الس ــات، وتضم والبالغ

ــل هــذه الُرزنامــة »مجموعــة القيــم والســلوكيات التــي يجــب ىلع املوظفيــن اتباعهــا  ُتمثِّ

أثنــاء أداء مهماتهــم وتنظيــم العالقــة فيمــا بينهــم مــن جهــة ومــع جمهــور املســتفيدين 

مــن جهــة ثانيــة«.

وتعكــس يف مجملهــا احتــرام املوظــف العــام قواعــد »العمــل الســليم« أو مــا ُيمكــن 

تســميته بـــ »الُحكــم الصالــح« أو »اإلدارة الرشــيدة« يف مؤسســات الدولــة بتالوينهــا، واإلخالص 

الحقيقــي للخدمــة العامــة، باعتبــاره »خــادم« للمواطنيــن، واحتــرام مفهــوم املواطنــة، 

واالســتعداد الطوعــي للعمــل بموجــب قيــم العدالــة والفضيلــة والنزاهــة ومبــادئ الشــفافية 

وُنظــم املســاءلة، واحتــرام ســيادة القانــون وأحكامــه، واحتــرام زمالئــه ومســؤوليه ومرؤوســيه.

وهــي واحــدٌة مــن عــدة خطــوات إصالحيــة تعتــزم قيــادة الدولــة يف صنعــاء تدشــينها يف 

العــام 1444 هـــ، وفقــا لفخامــة رئيــس املجلــس السياســي األىلع »مهــدي املشــاط« مــن أجل 

االرتقــاء بالعمــل املؤسســي.

الحيثيات واألسباب:

أتــت حكومــة اإلنقــاذ يف مرحلــة فارقــة مــن تاريــخ اليمــن بمــا يحوطهــا مــن عــدوان خارجــي 

ــة عــن  ــة متراكمــة ومتفاقمــة ومتناســلة، عجــزت الســلطات املتعاقب ــات داخلي غاشــم وأزم

حلحلــت ُعقدهــا، وأخطرهــا غــول الفســاد املالــي واإلداري، مــا ألقــى ىلع عاتقهــا مســؤولية 

جســيمة ال ُتحســد عليهــا.

وهنــاك قائمــة طويلــة مــن األســباب التي أدت إلــى حدوث االختــالالت اإلدارية يف مؤسســات 

الدولــة، واســتفحال داء الفســاد املالــي واإلداري، وتحــول الوظيفــة العامــة مــن عمــل ُمقــدس 

لخدمــة النــاس إلــى بــؤرة للفســاد واإلثــراء الســريع ىلع حســاب املســتضعفين، بمــا لذلــك مــن 

آثــار كارثيــة ىلع ســلوك وأخالقيــات املوظــف العــام، وخصوصــا الطبقــات اإلداريــة القياديــة 

مــن الفئــات الوســطى ومــا فــوق، أهمهــا:

1 - غيــاب املعاييــر والضوابــط األخالقيــة يف العمــل الحكومــي، وعــدم ســالمة املنــاخ 

التنظيمــي واألدوات التنظيميــة التــي يقــوم عليهــا. 
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ــاة  ــات الحي ــع ُمتطلب ــبه م ــدم تناُس ــة، وع ــة العام ــن الوظيف ــادي م ــد امل ــاض العائ 2 - انخف

ــادي.  ــاع االقتص ــوء األوض ــاد س ــع ازدي ــوازي م ــن، بالت ــية للموظفي املعيش

3 - غياب القدوة الحسنة وااللتزام من القيادات السياسية املتعاقبة. 

ــك تعصــب  ــر القيــم واألخــالق االجتماعيــة التــي ُتشــجع ىلع االنحــراف، بمــا يف ذل 4 - تأثي

ــخ.  ــاء أســرته أو قبيلتــه أو محلتــه أو حزبــه .. إل املوظــف الحكومــي ألبن

ــف  ــبة املوظ ــاون يف ُمحاس ــرادع والته ــزاء ال ــود الج ــدم وج ــة وع ــة اإلداري ــف الرقاب 5 - ضع

ــن.   ــف للقواني املخال

ناهيــك عــن التداعيــات الكارثيــة لســنوات العــدوان الثمــان ىلع وضــع املوظــف الحكومــي 

وتــردي األحــوال املعيشــة، مــا أوجــد بيئــة خصبــة للفســاد.

حكومــة االنقــاذ بإمكانياتهــا املعدومــة تســعى جاهــدة يف حــدود امُلمكــن امُلتــاح إلصــالح 

مــا يمكــن إصالحــه بمــا ال يضــر باملوظــف العــام، وبمــا ُيســاعد يف ذات الوقــت ىلع تجويــد 

الخدمــات العامــة امُلتاحــة، انطالقــا مــن إصــالح النفــوس وتهذيــب الســلوك الوظيفــي وصــواًل 

إلــى اإلصــالح املالــي واإلداري الشــامل.

األهداف والغايات:

ُتعتبــر »املســؤولية االجتماعيــة« املدخــل الرئيســي لخلــق »الســلوك الوظيفــي القويــم« 

وتهذيــب األخــالق اإلنســانية، وهــي لغــة: »مــا يكــون بــه االنســان مســؤواًل أو ُمطالبــا بــه عــن 

أمــوٍر أو أفعــاٍل أتاهــا«، واصطالحــا: »وعــي الفــرد املرتبــط بأســاس معــريف بضــرورة ســلوكه 

نحــو الجماعــة ولــه تأثيــر يف تحديــد مجــرى األحــداث التاليــة«، ويف مفهــوم الباحــث 

ــي«: »مســؤولية الفــرد عــن نفســه ومســؤوليته  ــل الزينات الفلســطيني »أســامة محمــد خلي

ــي  ــه الحقيق ــالل فهم ــن خ ــك م ــم ذل ــه، ويت ــه ودين ــه ووطن ــه وعمل ــرته ومجتمع ــاه أس تج

ــدوره يف املجتمــع«، وعــدم فهــم دور الفــرد يف املجتمــع واحــدة مــن اإلشــكاليات التــي  ل

ــق الواحــد«. ــروح »الفري ــدأ العمــل ب ــل مب تحــول دون تفعي

ــف  ــة املوظ ــالت زين ــل يف كل املعام ــات العم ــن« أخالقي ــداد يالج ــب »مق ــر الكات ويعتب
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وحليتــه الجميلــة، وبقــدر مــا يتحــلَّ بهــا ُيضفــي ىلع نفســه جمــااًل وبهــاًء، وقيمــة إنســانية، 

ــة واالســتقرار النفســي. ــق الســعادة والطمأنين ــة لتحقي وهــي ضمان

وُتعــّرف »أخالقيــات العمــل«، بأنهــا: »مجموعــة مــن املبــادئ واملواقــف واملعاييــر والقيــم 

واألعــراف والتقاليــد، التــي ُتوجــه الســلوك وصناعــة القــرار«، وهــي ُجــزء متأصــل يف العمــل 

املهنــي للموظفيــن العمومييــن، ومرجعــا للســلوك املطلــوب منهــم، ومقيــاس بيــد املجتمــع 

ــة  ــي الدول ــات موظف ــون تصرف ــان أن تك ــة لضم ــا، ومضبط ــلبا وإيجاب ــم س ــم أدائه يف تقيي

بتالوينهــم يف خدمــة املصلحــة العامــة والصالــح العــام. 

ويحصــر الكاتــب »ســعد الديــن مســعد هاللــي«، »الصفــات األخالقيــة« الواجــب توافــره يف 

املوظــف الحكومــي وموظفــي القطــاع الخــاص وكل مــن يرتبــط علمــه بخدمــة النــاس، يف 

خمــس مجموعــات، هــي:

1 - الطهــارة والُقدســية: تتمثــل يف حســن الســيرة والســلوك وجــودة األداء واالتقــان واإلخــالص 

ــي يف العمل. والتفان

2 - االستقامة: تقتضي املشورة والوفاء والصدق.

3 - التعاون: تستلزم تعميق معاني األخوة واالحترام والصبر.

4 - األمانة: تشمل عدم افشاء السر واالستغالل والكذب.

5 - املحبة: تشمل معاني التواد واإلحسان واإليثار.

ــة  ــة األهمي ــن يف غاي ــة« بعاملي ــات املهني ــدي« »األخالقي ــعيد الغام ــث »س ــط الباح ويرب

ــا: والخطــورة، هم

1 - التركيــز ىلع املفهــوم الشــامل لألخــالق، وذلــك مــن أجــل الحيلولــة دون إصابــة املوظــف 

بـــ »اإلفصــام األخالقــي«، فيعيــش يف عملــه بُخلــٍق معيــن يــرى أن فيــه تحقيقــا ملصلحته، 

ويعيــش خــارج عملــه بُخلــٍق مغايــر ملــا هــو عليــه يف عملــه.

ــات  ــرد تصرف ــى مج ــل ال ــات العم ــول أخالقي ــي ال تتح ــاب، ك ــواب والعق ــدأ الث ــيخ مب 2 - ترس

ــة. نفعي

وقــد حــرص امُلقنــن اليمنــي ىلع اســتيعابها وتضمينهــا يف بنــود املدونــة الســلوكية، كما 
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أنهــا مــن البديهيــات التــي ال يمكــن تجاوزهــا يف بنــاء الــذات االنســانية الرســالية بإجمــاع كل 

ــة اليمنيــة الحديثــة،  العقــالء، وتجذيــر الهويــة اإليمانيــة ملجتمــع يمــن األنصــار، وبنــاء الدول

وصــواًل إلــى بنــاء منظومــة متكاملــة مــن النزاهــة يف العمــل العــام، وهــي الغايــة األساســية 

لبنــاء قطــاع عــام فّعــال يحظــى باحتــرام املواطنيــن، وتحصيــن املجتمــع ضــد ظاهرة الفســاد، 

وتوفيــر اآلليــات الفّعالــة للتعامــل مــع ظواهــره.

وتسعى »املدونة السلوكية« لتحقيق روزنامة من األهداف، أبرزها:

ــداًل مــن اإلرتجــال  ــة واضحــة ب ــة وأخالقي ــادئ وقواعــد ســلوكية إيماني ــر ومب 1 - إرســاء معايي

ــي  ــلوك املهن ــط الس ــة، وتضب ــة، واألخالقي ــم املهني ــزز القي ــخصية، ُتع ــادات الش واالجته

ــة  ــي الهوي ــة، وتبن ــح الدول ــون ىلع مصال ــه املؤتمن ــى ب ــب أن يتحل ــذي يج ــخصي ال الش

اإليمانيــة ملوظفــي الدولــة، مــن أجــل تأديــة واجباتهــم الوظيفيــة ىلع ُأســٍس مــن العــدل 

ــاءة  ــار والكف ــاون وااليث ــفافية والتع ــة والش ــة والحيادي ــة واملوضوعي ــتقامة والنزاه واالس

ــن. ــة وللوط ــة املؤمن ــم الجهادي ــوله ولقيادته ــوالء هلل ولرس ــالص وال واإلخ

2 - تصحيــح مفهــوم الوظيفــة العامــة باعتبارهــا خدمــة للنــاس، وإحســانا إليهــم، ومســؤولية 

ُتجّســد مــن خاللهــا العبوديــة هلل، بعيــدًا عــن التســلط واالســتغالل النفعــي الشــخصي.

3 - رفع كفاءة وفاعلية أداء وحدات الخدمة العامة، وتجويد خدماتها، وزيادة اإلنتاج.

ــي  ــن، وموظف ــن املواطني ــادل بي ــرام املتب ــة واالحت ــة املتبادل ــة واملصداقي ــز الثق 4 - تعزي

وحــدات الخدمــة العامــة، والتمســك باألخــالق الســامية يف التعامــل مــع املرؤوســين 

وُمتلقــي الخدمــة، بمــا لذلــك مــن أهميــة يف تحقيــق الطمأنينــة والتماســك، والقضــاء ىلع 

ــة داخــل املؤسســات  ــف حــدة الصراعــات اإلداري ــراد، وتخفي ــن األف الفوضــى واملشــاكل بي

ــة. الحكومي

ــة  ــة الداخلي ــة الذاتي ــة للرقاب ــة وفّعال ــر أداة قوي ــة، وتوفي ــة الذاتي ــس الرقاب ــيخ ُأس 5 - ترس

باملؤسســة الحكوميــة، وتفعيــل مبــادئ اإلدارة الرشــيدة ىلع أرض الواقــع.

6 - إيجــاد وتنميــة وخلــق ثقافــة ُمؤسســية تدعــم القيــم املهنيــة، وُتنّمــي روح املســؤولية، 

وُتغــرس مــكارم االخــالق لــدى املوظــف العــام، وتجعلــه ينــأى بنفســه عــن مواطن الُشــبهات 

التــي تنــال مــن كرامــة الوظيفــة الحكوميــة وهيبتهــا.

7 - بنــاء عالقــة متوازنــة بيــن مفهــوم الســلطة واملســؤولية، والحقــوق والواجبــات، والتمكيــن 
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ــا  ــة، بم ــة/ االقتصادي ــة واملادي ــب األخالقي ــبة، والجوان ــد املحاس ــال قواع ــي إلعم الحقيق

ــات  ــل الحري ــلطة أو تكبي ــتعمال الس ــاءة اس ــف أو إس ــول دون التعس ــوق، ويح ــظ الحق يحف

الشــخصية. 

8 - حمايــة العامليــن مــن ضغــوط الرؤســاء وتعليماتهــم غيــر النظاميــة كمصــدر للســلوك غيــر 

األخالقــي، وحمايــة ســمعة مؤسســات الخدمــة العامــة وصورتها أمــام جمهور املســتفيدين، 

ــى منــاخ تعاونــي وإنســاني ُمثمــر، بمــا يجعــل مــن البيئــة  وتحويــل املنــاخ التنظيمــي إل

الوظيفيــة العامــة أكثــر شــفافية ونزاهــة.

النتائج والثمــار:

يترتــب ىلع املدونــة يف حــال التطبيــق الدقيــق مُلفرداتهــا، العديــد مــن اآلثــار اإليجابيــة 

يف املــدى القصيــر واملتوســط والبعيــد، مــن ذلــك:

1 - تحسن املجتمع بصورة عامة، وإعادة الحياة إلى جسده امُلثقل بالجراح واآلالم.

2 - تحسين جودة الخدمات التي ُتقدمها مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها ملواطنيها.

3 - تالشــي املمارســات غيــر العادلــة يف مؤسســات الدولــة، وتمتــع النــاس بتكافــؤ الُفــرص، 

وجنــي كل موظــف ثمــرة جهــده، واســناد العمــل لألكثــر كفــاءة وعلمــا.

ــن،  ــن، والوصوليي ــاق ىلع املحتالي ــق الخن ــع، وتضيي ــو أنف ــا ه ــة مل ــوارد الدول ــه م 4 - توجي

ــن. ــن املخلصي ــن والوطنيي ــام املجتهدي ــرص أم ــع الُف ــن، وتوُس ــة، واالنتهازيي ــي املوج وراكب

5 - دعم الرضى واالستقرار املجتمعي.

ــف  ــة املوظ ــة، وثق ــادة اإلنتاجي ــد، وزي ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــة للعم ــة ُمواتي ــق بيئ 6 - خل

ــع. ــل وباملجتم ــة العم ــه وبجه بنفس

7 - تقليل القلق والتوتر بين املوظفين.

8 - تقليــل تعــرُّض مؤسســات الدولــة للخطــر، مــن خــالل تراجــع معــدل املخالفــات والجرائــم 

واملنازعــات.

 مــن هنــا يمكــن القــول أن املدونــة الســلوكية مضبطــة أخالقيــة ومرجعيــة قانونيــة 

وتريــاق وقائــي مــن الفســاد املالــي واإلداري، والتســيب واالنفــالت والتســلُّط اإلداري، والتغــول 
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البيروقراطــي، ومفتــاح ناجــع ملكافحــة هــذه األثــايف، وصمــام أمــان لحمايــة الجبهــة الداخلية 

مــن محــاوالت العــدوان العبــري امُلســتميتة لتوظيــف وتجييــر واســتغالل االختــالالت الداخليــة 

يف املؤسســات الحكوميــة يف املناطــق املحــررة مــن أجــل تحقيــق مــا عجــزت عنه ترســانته 

العســكرية.

املراجــــع:
1 - أســامة محمــد خليــل الزيناتــي، دور األخالقيــات املهنيــة يف تعزيــز املســؤولية االجتماعية 

يف املستشــفيات الحكوميــة الفلســطينية، رســالة ماجســتير، أكاديميــة اإلدارة والسياســة 

للدراســات العليــا بالتعــاون مــع جامعــة األقصــى، 2014.

2 - بــالل خلــف الســكارنة، أخالقيــات العمــل، دار املســيرة للطباعــة والنشــر، األردن، الطبعــة 

ــى، 2009. األول

3 - حامد عبدالسالم زهران، علم النفس االجتماعي، عالم الكتب، مصر - القاهرة، 1987.

4 – زيد يحيى املحبشي، مبدأ املكاشفة، بحث مخطوط، 2013.

ــن  ــة بالقواني ــة مقارن ــة فقهي ــا: دراس ــة وأخالقياته ــي، املهن ــعد هالل ــن مس ــعد الدي 5 - س

ــت، 2006. ــي، الكوي ــر العلم ــس النش ــة، مجل الكويتي

6 - سعيد مقدم، أخالقيات الوظيفة الحكومية، دار االمة للطباعة، الجزائر، 1997.

7 - فهــد احمــد عطــا اهلل الضمــور، دور الثقافــة التنظيميــة يف تعزيــز أخالقيــات العمــل لــدى 

موظفــي البلديــات يف األردن، األردن، 21 يوليــو 2022

8 - مقداد يالجن، علم االخالق اإلسالمية، عالم الكتب، الطبعة االولى، 1993.

9 - الدكتــور محمــد عبدالكريــم الحســيني، التدويــن القانونــي: أصولــه وضوابطــه، 22 فبرايــر 

.2021

10 - تدابيــر الوقايــة مــن الفســاد املتعلقــة بقواعــد ســلوك وأخالقيــات املوظفيــن العموميين 

يف القانــون الجزائري، 2019.

11 - موقــع قنــاة وصحيفــة املســيرة، صنعــاء تدّشـــن بــدء العمــل بمدونــة الســلوك الوظيفــي، 

7 نوفمبــر 2022.
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12 - مدونــة الســلوك الوظيفــي، وأخالقيــات العمــل يف وحــدات الخدمــة العامــة، وزارة الخدمة 

املدنيــة والتأمينــات، صنعــاء، نوفمبر 2022.

13 - مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة بجمهورية مصر العربية.

14 - مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة للمملكة األردنية الهاشمية.

ــة،  ــاع النرويجي ــة، وزارة الدف ــز النزاه ــراض، مرك ــات واألغ ــات: االحتياج ــات األخالقي 15 - مدون

أغســطس 2019.
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